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Dnr 0128/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÄLVSBYN SKA GÅ MED I
KROGAR MOT KNARK (KMK)
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tommy Lindgren har lämnat in ett medborgarförslag om att Älvsbyn ska gå
med i Krogar mot Knark (KMK), enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november
2015. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 23

PROTOKOLL
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3(38)

Dnr 0215/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BYGGA EN LITEN SCEN I
LOMTJÄRNSPARKEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om utbyggnad av paviljong i Lomtjärn överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 9 november 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Jan Martinsson har lämnat in ett medborgarförslag om utbyggnad paviljong i
Lomtjärn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 9 november 2015.
Johan Johansson (c) föreslår att ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och
beslutas av kommunfullmäktige.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag och Johan Johanssons förslag mot varandra
och finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 24

PROTOKOLL
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4(38)

Dnr 0220/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG RÖRANDE PUBLICERING AV PROTOKOLL PÅ KOMMUNENS HEMSIDA
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag gällande publicering av protokoll på kommunens hemsida
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 9 november 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tommy Lindgren har lämnat in ett medborgarförslag gällande publicering av
protokoll på kommunens hemsida enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 9 november 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 25
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5(38)

Dnr 0179/15 - 008

MOTION (SD) - MINSKAD FLYKTINGMOTTAGNING - FLER
LEDIGA LÄGENHETER
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om minskad flyktingmottagning
– fler lediga lägenheter, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november
2015. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 26
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6(38)

Dnr 0214/15 - 008

MOTION (C) - FÖRBÄTTRAD DEMOKRATI
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (c) om förbättrad demokrati överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Göran Lundström (c) har lämnat in en motion gällande förbättrad demokrati,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november
2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 27
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7(38)

Dnr 0216/15 - 008

MOTION (FP) - INFÖR STADIESKOLOR I TÄTORTEN
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att införa stadieskolor i tätorten överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast
den 30 november 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om att införa stadieskolor i
tätorten, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november
2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 28

PROTOKOLL
2015-04-27

8(38)

Dnr 0217/15 - 008

MOTION (FP) - INFÖRANDE AV EN SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (fp) om att tillföra en samhällsbyggnadsavdelning överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 30 november 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om att införa en samhällsbyggnadsavdelning, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bereder ärendet och överlämnar
det till kommunfullmäktige för beslut senast den 30 november 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 29
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9(38)

Dnr 0211/15 - 008

ENKEL FRÅGA (SD) OM DET FINNS EN DOLD AGENDA FÖR
KOMMUNENS SKOLLOKALER?
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga (sd) om det finns en dold agenda angående Älvsbyns skollokaler
anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en enkel fråga enligt bilaga. Finns en dold
agenda angående Älvsbyns kommuns skollokaler, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande svarar nej på frågan och
meddelar att till hösten ska nämnd skollokal vara iordningställd.
Sören Nilsson (sd) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 30

PROTOKOLL
2015-04-27

10(38)

Dnr 0218/15 - 008

ENKEL FRÅGA - KOMMER KF ATT DIREKTSÄNDAS VIA
WEBBTV OCH /ELLER RADIO?
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga (fp) om kommunfullmäktige kommer att direktsändas anses vara
besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga om kommunfullmäktige
kommer att direktsändas via webtv och/eller radio, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande svarar ja. Kommunfullmäktigesammanträden kommer att direktsändas. En utvärdering ska först
genomföras utifrån tidigare sändningar.
Inger Lundberg (fp) tackar för svaret.
Ordföranden föreslår att frågan därmed anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2015-04-27

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 31

11(38)

Dnr 0190/15 - 000

DELGIVNINGAR KF 2015-04-27
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Länsstyrelsen
- Protokoll från inspektion hos Överförmyndaren enl föräldrabalken och
förmynderskapsförordningen (dnr 180/15-199)
- Ny ledamot/ersättare (sd) för ledamot i kommunfullmäktige (dnr 88/15102)

Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS – kvartal 4 2014 (dnr 15/15-709)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32

PROTOKOLL
2015-04-27

12(38)

Dnr 0423/14 - 003

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige enligt bilaga, inklusive redaktionella ändringar och följande tillägg:
§ 13, andra stycket som fortsätter… dock bör omfattningen utgöra tillräckligt underlag för att ledamot ska kunna fatta eget beslut i ärendet.
§ 30, före 5:e stycket, Motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6
månader från det motionen väcktes.
§ 31, fjärde stycket som får följande lydelse: Ett medborgarförslag väcks
genom att det lämnas in till kommunens kansli senast kl 10.00 sammanträdesdagen.
§ 31, sista stycket som fortsätter… medborgarförslag som inte har beretts
färdigt, samt beviljade medborgarförslags verkställighet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram nytt förslag till reglemente
för styrelsen och övriga nämnder. Reglementet är en total omarbetning av det
underlag som gavs ut 1991. Lagändringar fram till den 1 januari 2015 har
beaktats i dokumentet, (SKLs cirkulär 11:45.)
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Eriksson och kommunchef Magnus
Nordström har utarbetat förslag till ny arbetsordning för fullmäktige i
Älvsbyn, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2015, § 28
Förslag till beslut
Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige enligt bilaga, inklusive redaktionella ändringar och följande tillägg:
§ 13, andra stycket som fortsätter… dock bör omfattningen utgöra tillräckligt underlag för att ledamot ska kunna fatta eget beslut i ärendet.
§ 30, före 5:e stycket, Motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6
månader från det motionen väcktes.
_____

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 32
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13(38)

Dnr 0423/14 – 003 forts

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige
Kjell-Åke Larsson (c) föreslår ett tillägg i arbetsordningen:
§ 31, sista stycket som fortsätter… medborgarförslag som inte har beretts
färdigt, samt beviljade medborgarförslags verkställighet.
Ordföranden föreslår en ändring i § 31, fjärde stycket som får följande
lydelse: Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens
kansli senast kl 10.00 sammanträdesdagen.
Sören Nilsson (sd) föreslår följande ändring i fullmäktiges arbetsordning:
§ 38 andra stycket, Valberedningen består av de antal partier som är invalda i fullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kjell-Åke Larssons förslag och eget förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Ordföranden ställer vidare proposition på Sören Nilssons förslag vilket kommunfullmäktige avslår.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag i övrigt under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 33

PROTOKOLL
2015-04-27

14(38)

Dnr 0426/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG ATT MÅLA OM SPORTHALLEN I
VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. Medborgarförslaget anses därmed vara
besvarat.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel.
Förslagställaren anser att sporthallen ser anskrämlig och fallfärdig ut med den
solblekta färgen.
Kommunfullmäktige beslutade 13 oktober 2014, § 95 att återremittera medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel, för ytterligare beredning.
Älvsbyns Fastigheter AB, Lars Andersson har fått uppdrag att upprätta en
kalkyl gällande ommålning av hallen.
Kostnad för utvändig målning sporthallen i Vidsel (fasad, fönster samt hängrännor och stuprör) kalkyleras till 275 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 17 februari 2014, § 1
Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2014, § 96
Kommunfullmäktiges protokoll 13 oktober 2014, § 95
Kommunstyrelsens protokoll 13 april 2015, § 48
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslag om att måla om sporthallen i Vidsel hänskjuts till budgetberedningen för vidare handläggning. Medborgarförslaget anses därmed vara
besvarat.
Reservation
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 34

PROTOKOLL
2015-04-27

15(38)

Dnr 0117/14 - 008

MOTION (S) PROJEKT KREATIVA UNGDOMAR
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion (s) projekt kreativa ungdomar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna vill i sin motion ”Kreativa Ungdomar”, Älvsbyns kommun 2014-03-25 Dnr 117/14-008, se över möjligheten att genomföra ett
projekt för att främja ett entreprenöriellt lärande hos ungdomar. Man vill
utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och
omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit,
kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också
kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Vidare anser motionärerna att det i Älvsbyn finns många unga vuxna med bra idéer på arrangemang, men saknar ofta nätverk, kunskap och ekonomiska förutsättningar för
att förverkliga dem.
Socialdemokraterna vill genom ett projekt skapa förutsättningar för dessa
ungdomar att förverkliga sina idéer. Projektet genomförs i två steg. Projektet
ska genomföras tillsammans med en rad olika samarbetspartners. Projektet
ska ledas och finansieras av kommunen tillsammans med de samarbetspartners som deltar.
Därför föreslår Socialdemokraterna att uppdra till kommunchefen att:
 Ta fram finansiering och en projektbeskrivning.
 Undersöka möjligheten om steg 1 genomförs om möjlighet finns till steg
2.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 att återremittera ”Projekt kreativa
ungdomar”, för ytterligare beredning.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Samhället i form av föreningsliv, näringsliv, politik och offentlig sektor har
redan idag problem med att attrahera ledare och behovet av engagerade
ledare i framtiden är stort. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för
unga som genom ett engagemang vill vara med att påverka sin och samhällets
framtid. Det är inte alltid lätt för en ungdom som saknar nätverket, utbildningen och vuxenperspektivet att få gehör för sina idéer.
Ett projekt med fokus på att genom utbildning, nätverksbyggande och
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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16(38)

Dnr 0117/14 – 008 forts

MOTION (S) PROJEKT KREATIVA UNGDOMAR
möjlighet till långsiktig finansiering engagera ungdomar som brinner för att
påverka sin sam- och framtid borde kunna ge en positiv effekt. Effekten
torde inte enbart vara att stimulera till ökat engagemang utan även locka till
att framgent vilja leva, bo och verka med Älvsbyn som bas.
Efter dialog med bland annat Sparbanken Nord, Kompetenslaget, Fritid &
kultur och Näringslivsenheten kan det konstateras att något liknande projekt
inte finnas i närområdet. Möjligheterna att själva eller tillsammans med någon
annan kommun driva denna typ av projekt med extern finansiering måste
bedömas som relativt goda.
Vid ett eventuellt bifall för motionen måste en projektbeskrivning, projektorganisation och budget arbetas fram. När detta har förankrats politiskt kan
en finansiering säkerställas och presumtiva kandidater identifieras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 april 2014, § 25
Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2014, § 149
Kommunfullmäktiges protokoll 24 november 2014, § 125
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2015, § 29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion (s) projekt kreativa ungdomar.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 35

PROTOKOLL
2015-04-27

17(38)

Dnr 0048/15 - 009

KRITERIER FÖR STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa nedanstående kriterier och belopp för Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare.
Reservation
Kjell-Åke Larsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Barn och fritidsutskottet har fått uppdraget av kommunfullmäktige, KF §
124/14-11-24 (Dnr 0410/13 – 008) att utforma kriterier och besluta om
belopp för det nyinrättade stipendiet för unga ledare enligt nedan.
Beslutsunderlag
Barn- och fritidsutskottets protokoll 10 februari 2015, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2015, § 30

Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare

Älvsbyns kommun vill med stipendiet till unga ledare premiera kommunens unga ledarförebilder och den förening som fostrat dem.
Stipendiet ska:
Delas ut till unga ledare som utgör en god förebild, engagerar sig i andra människors
utveckling, har ett gott och strukturerat ledarskap, förmedlar god etik och moral samt
värnar om individernas lika värde.
Stipendiesumman för den unga ledaren är 6 000 sek och till klubben/föreningen som fostrat
stipendiaten tillfaller 3 000 sek som uppmuntran till fortsatt ungdomsledarutveckling.
Ansökan/nominering är fritt att göras av alla.
Stipendiaten utses av barn- och fritidsutskottet.
Stipendiet utdelas endast en gång till en och samma person.
Stipendiet delas ut vid sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaren.
Sista ansökningsdag 30 april innevarande år.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0048/15 – 009 forts

KRITERIER FÖR STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I ÄLVSBYN
Kriterier:
Stipendiaten ska ha varit aktiv ledare i minst två år i klubben/föreningen.
Stipendiaten ska vara minst 14 år, och max 25 år.
Stipendiaten ska vara folkbokförd i Älvsbyns kommun.
Förslag till beslut
Barn- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att
fastställa nedanstående kriterier och belopp för Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastställa nedanstående kriterier och belopp för Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa nedanstående kriterier och belopp för Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare.
_____
Kommunfullmäktige
Kjell-Åke Larsson (c) föreslår ett tillägg under kriterier första stycket:
Stipendiaten ska ha varit aktiv ledare i minst två år i klubben/föreningen/
organisationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kjell-Åke Larssons tilläggsförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36

PROTOKOLL
2015-04-27

19(38)

Dnr 0325/14 - 102

VAL AV REVISORER FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 CONSENSUS
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Catarina Jonsson (s) som revisor och Robert Lidström (fp) som ersättande revisor till samordningsförbundet Consensus.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse revisor och ersättande revisor till samordningsförbundet Consensus.
Innevarande period har Greger Andersson (c) varit revisor och Harry
Nyström (v) varit ersättande revisor.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag.
Utse Catarina Jonsson (s) som revisor och Robert Lidström (fp) som ersättande revisor till samordningsförbundet Consensus.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 37

PROTOKOLL
2015-04-27

20(38)

Dnr 0191/15 - 102

VAL AV STYRELSELEDAMOT (FP) I ÄLVSBYNS FASTIGHETER
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Jan Norberg (fp) till ledamot och Johannes Granström (fp) till ersättare i
Älvsbyns Fastigheter AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Rikard Granström har sagt upp sitt uppdrag som ledamot (fp) i Älvsbyns
Fastigheter AB.
Kommunfullmäktige har att utse ny styrelseledamot (fp) i Älvsbyns
Fastigheter AB.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag.
Utse Jan Norberg (fp) till ledamot och Johannes Granström (fp) till ersättare i
Älvsbyns Fastigheter AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 38

PROTOKOLL
2015-04-27

21(38)

Dnr 0192/15 - 102

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I E-NÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Rikard Granström (s) till ordinarie ledamot och Peter Eriksson (s) till
ersättare i E-nämnden.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2013, § 35, att från och med den 1
juni 2013 till och med 31 december 2014 utse Rikard Granström (fp) till ledamot och Peter Eriksson (s) till ersättare i nämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot och ersättare i E-nämnden.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag.
Utse Rikard Granström (s) till ordinarie ledamot och Peter Eriksson (s) till
ersättare i E-nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 39

PROTOKOLL
2015-04-27

22(38)

Dnr 0204/15 - 102

VAL AV LEDAMOT (C) I KOMMUNSTYRELSE, ERSÄTTARE I
BUDGETBEREDNINGEN SAMT ERSÄTTARE I BARN- OCH
FRITIDSUTSKOTTET
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår.
_____
Sammanfattning av ärendet
Matilda Wiklund (c) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen,
ersättare i budgetberedningen samt ersättare i barn- och fritidsutskottet från
och med 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot (c) i kommunstyrelsen, ny
ersättare i budgetberedningen och i barn- och fritidsutskottet från 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige
Ordföranden meddelar att ärendet utgår.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 40

PROTOKOLL
2015-04-27

23(38)

Dnr 0123/15 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2014
TILL 2015 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja anslagsöverföringar från 2014 till 2015 års investeringsbudget med
8 423 000 kronor enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 2014 till 2015 års investeringsbudget enligt bilaga.
Den totala budgeten uppgår till 11 864 000 kronor.
Beslutsunderlag
Bokslutsberedningens protokoll 19 mars 2015, § 2
Kommunstyrelsens protokoll 13 april 2015, 50
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföringar från 2014 till 2015 års investeringsbudget med
8 423 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföringar från 2014 till 2015 års investeringsbudget med
8 423 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 41

PROTOKOLL
2015-04-27

24(38)

Dnr 0198/15 - 042

REVISIONEN - REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja nämnder och styrelser samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, enligt
bilaga.
Revisorerna bedömer att:
- Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är tillräckligt.
- De finansiella målen inte nås fullt ut vilket innebär att kommunen inte
uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnder och styrelser
samt förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2014 samt godkänner kommunens
årsredovisning för år 2014.
Kommunfullmäktige
Kommunens lekmannarevisor Sigvard Lundgren föredrar revisionens
revisionsberättelse verksamhetsåret 2014 och föreslår att kommunfullmäktige
bifaller revisorernas förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att kommunfullmäktige meddelar ansvarsfrihet till nämnder och styrelser med hänvisning till
revisionsrapporten. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 42

PROTOKOLL
2015-04-27

25(38)

Dnr 0122/15 - 042

ÅRSREDOVISNING 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 med ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
Reservation
Kjell-Åke Larsson (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Årets resultat uppgår till 897 tkr att jämföra med det budgeterade resultatet
som var 0 tkr. Årets resultat är 11 118 tkr sämre än 2013 års resultat som
uppgick till 12 015 tkr.
I resultatet ingår en jämförelsestörande post som totalt påverkat årets resultat
positivt med 2 489 tkr. Återföring av tidigare års avsättningar och sammantagna realisationsvinster som uppstått vid försäljning av tomter och
fastigheter.
Verksamhetens ramar uppvisar ett budgetunderskott på 4 600 tkr. I verksamhetens ramar ingår extra ersättning till Älvbyns Energi AB med 450 tkr för
den verksamhet bolaget bedriver på kommunens uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunens årsredovisning för 2014 utgör beslutsunderlag i ärendet
Bokslutsberedningens protokoll 19 mars 2015, § 1
Kommunstyrelsens protokoll 13 april 2015, § 51
Förslag till beslut
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret
2014 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott på
4 600 tkr, enligt bifogad årsredovisning
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
Bokslutsberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 42

PROTOKOLL
2015-04-27

26(38)

Dnr 0122/15 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2014
Ordföranden föreslår följande:
1) Kommunstyrelsen avslutar räkenskaperna och fastställer resultatet för
kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2014 enligt bilaga.
Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott på 4 600 tkr.
2) Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret
2014 med ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
3) Redaktionella ändringar kommer att ske.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att bokslutsberedningen bifaller förslaget.
_____
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2014 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett
sammantaget underskott på 4 600 tkr.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 med ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2014 kommer att ske.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet och informerar att god ekonomisk hushållning uppnås i det finansiella och i det verksamhetsmässiga
perspektivet. Balanskravet uppnås och därmed behöver ingen handlingsplan
upprättas.
Göran Lundström (c) föreslår ett tillägg på sidan 6 i förvaltningsberättelsen
under rubriken näringsliv, enligt följande:
De gröna näringarna genom jord- och skogsbruk skapar via många små företag ett stort
antal arbetstillfällen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Göra Lundströms förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 42

PROTOKOLL
2015-04-27

27(38)

Dnr 0122/15 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2014
Ordföranden ställer vidare proposition på bokslutsberedningens förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2014 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett
sammantaget underskott på 4 600 tkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 med ett positivt årsresultat för verksamhetsåret 2014 till 897 tkr.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2014 kommer att ske.
Reservation
Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp) och Robert Andersson (kd) reserverar sig mot beslutet.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ger allmänheten tillfälle att ställa frågor angående årsredovisningen 2014. Inga frågor ställs.
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Kjell-Åke Larsson (c) föreslår ett tillägg på sidan 6 i förvaltningsberättelsen
under rubriken näringsliv, enligt följande:
De gröna näringarna genom jord- och skogsbruk skapar via många små företag ett stort
antal arbetstillfällen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kjell-Åke Larssons förslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

PROTOKOLL
2015-04-27

28(38)

Dnr 0091/15 - 106

SYSSELSÄTTNING FÖR FLER
Kommunfullmäktiges beslut
- Budgetramen kommunövergripande verksamhet minskas med 650 tkr,
avseende projekt ”Yrkesvägen”.
- Arbete och Integrations budget utökas med 650 tkr.
- Arbete och Integration/Arbetsmarknadsenheten får uppdrag att utveckla
samarbeten som främjar sysselsättning/praktik/arbete.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänsteskrivelse ”Sysselsättning för fler”.
Kommunen har under många år tillfört medel i ett projekt tillsammans med
Folkhögskolan kallat ”Yrkesvägen”. Kommunen har ersatt Folkhögskolan
med ca 750 tkr årligen från KS övergripande budget.
Folkhögskolan och kommunen har gemensamt haft en dialog kring ”Yrkesvägen” under 2014 och i och med att den personen som haft huvudansvaret
för projektet nu gått i pension har också projektet lagts ner.
Under 2014 har en förstudie, KOFA – Kompetens för alla, genomförts tillsammans med Piteå, Arvidsjaur och Skellefteå. I nuläget planerar kommunerna att under mars månad skicka iväg en ansökan till ESF – Europeiska
socialfonden om ett gemensamt genomförandeprojekt. Projektet skulle
genomföras under en 3-årsperiod och framförallt inrikta sig på personer med
funktionsnedsättning och nyanlända. Projektet planerar att starta under
hösten 2015 och Piteå kommun har tagit på sig rollen som huvudägare av
projektet.
Vi ser att kommunen är i behov av att utveckla sitt arbete med sysselsättning
och att en resurs behöver tillföras Arbetsmarknadsenheten. Resursen, som
kommer att fungera som en handledare/arbetsledare i praktisk mening för
personer i behov av sysselsättning, kommer att vara en projektmedarbetare
om KOFA blir ett genomförandeprojekt och i annat fall nyttjas som en viktig
resurs i samarbete med andra. Resursen kommer att vara Älvsbyns kommuns
medfinansiering i ett eventuellt projekt, där finansieringen som kommunerna
tillför kan växlas upp med motsvarande 47 % från ESF.
Vi ser även möjligheterna till att utveckla våra samarbeten med kommunala
verksamheter såväl som med kompletterande verksamheter som föreningar
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

PROTOKOLL
2015-04-27

29(38)

Dnr 0091/15 – 106 forts

SYSSELSÄTTNING FÖR FLER
och företag i syfte att skapa fler arbetstillfällen och utökade möjligheter till
praktik/sysselsättning. Att medel tillförs Arbetsmarknadsenheten är en viktig
del i detta arbete. Kommunens Arbetsmarknadsverksamhet jobbar i huvudsak för att personer med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd kommer in på
den reguljära arbetsmarknaden och till egen försörjning. Vi ser att det är
viktigt med ett brett samarbete med kommunala verksamheter, föreningar,
företag och med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen för att vi ska
lyckas med vårt uppdrag. Ju fler samarbeten vi kan ha och aktivt stötta, desto
större möjlighet har vi att skapa platser för sysselsättning som passar så
många som möjligt – oavsett dennes förutsättningar. De medel som tillförs
kommer därför att följa behovet som enheten har med en högre flexibilitet –
vilket skulle leda till ett mer effektivt sätt att använda resurserna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2015, § 35
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen tillför 1,0 årsarbetare till Arbetsmarknadsenheten
(440 tkr/år)
- Kommunstyrelsen tillför medel till Arbetsmarknadsenheten om 250 tkr/år
för att utveckla samarbeten som främjar sysselsättning/praktik/arbete
- Finansieringen sker genom att medel från KS övergripande som tidigare
tillförts ”Yrkesvägen” istället tillförs Arbetsmarknadsenheten, Arbete och
integration.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen tillför 1,0 årsarbetare till Arbetsmarknadsenheten
(440 tkr/år)
- Kommunstyrelsen tillför medel till Arbetsmarknadsenheten om 250 tkr/år
för att utveckla samarbeten som främjar sysselsättning/praktik/arbete
- Finansieringen sker genom anslagsöverföring. Medel från KS övergripande
som tidigare tillförts ”Yrkesvägen” istället tillförs Arbetsmarknadsenheten,
Arbete och integration.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) föreslår en ändring/förtydligande gällande kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

PROTOKOLL
2015-04-27

Dnr 0091/15 – 106 forts

SYSSELSÄTTNING FÖR FLER
- Budgetramen kommunövergripande verksamhet minskas med 650 tkr,
avseende projekt ”Yrkesvägen”.
- Arbete och Integrations budget utökas med 650 tkr.
- Arbete och Integration/Arbetsmarknadsenheten får uppdrag att utveckla
samarbeten som främjar sysselsättning/praktik/arbete.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Helena Öhlunds ändringsförslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30(38)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 44

PROTOKOLL
2015-04-27

31(38)

Dnr 0398/14 - 106

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD
Kommunfullmäktiges beslut
Älvsbyns kommun har för avsikt att överta huvudmannaskapet för del av
Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan enligt förslag, under förutsättning att
dessa rustas upp av Trafikverket. Upprustning ska ske i samråd med kommunen och i enlighet med de idéer som prioriterades i genomförd åtgärdsvalsstudie. Bron över Korsträskbäcken ska besiktigas och om det finns brister
behöver dessa åtgärdas av Trafikverket innan övertagandet. Mellan parterna
upprättas ett avtal där det framgår vilka åtgärder enligt åtgärdsvalsstudien som
respektive part ska bekosta.
1. I besiktningen av bron över Korsträskbäcken ska konsekvenser av eventuella framtida översvämningar tas med.
2. Återkoppling till kommunstyrelsen sker i mars 2016
3. Skrivning angående reseflödet från resecentrum ska finnas med i ärendet
för att ge en helhetsbild.
Reservation
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar in skriftliga reservationer, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en skrivelse om övertagande av huvudmannaskap för Nyvägen-Storgatan-Stationsgatan.
Älvsbyns kommun har av Trafikverket erbjudits att få överta huvudmannaskapet för Nyvägen mellan cirkulationsplatserna, Storgatans nedre del samt
den del av Stationsgatan som Trafikverket för närvarande är huvudman för
efter att dessa har rustats upp.
Kostnader för framtida drift och underhåll av gatorna
Med huvudmannaskapet följer att kommunen står för framtida skötsel och
underhåll på de aktuella gatorna. Även snöröjning ska i och med ändrat
huvudmannaskap utföras av kommunen. Älvsbyns Energi AB har beräknat
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0398/14 – 106 forts

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD
kostnaderna för driften av gatorna till ca 210 tkr per år. Skötsel av tillkommande grönytor/stenlagda ytor och träd som idag är asfalterade ytor beräknas
enligt Älvsbyns Fastigheter AB kosta ca 90 tkr per år.
Under förutsättning att gatorna rustas upp grundligt av Trafikverket inför
överlämnandet beräknas kostnaderna för underhåll de närmaste tiotal åren
vara marginella. På lång sikt kan beläggning på gatorna behöva bytas på grund
av slitage av trafik eller vid anläggningsarbeten. Normal omsättningstid för
vägbeläggning med dagens trafikbelastning är minst 10 år.
Fördelar med att gatorna övertas
Kommunen får genom villkor i övertagandet möjlighet till påverkan och även
framtida rådighet över utformningen av de kanske viktigaste gatorna för den
framtida centrumutvecklingen i Älvsbyn. Trafikverket avser att inför överlämnandet rusta upp gatorna och utforma dem enligt den åtgärdsvalsstudie
som har genomförts i samarbete med miljö- och byggkontoret. I arbetet har
bland annat representanter för köpmännen, fastighetsägare och verksamhetsutövare samt politiker medverkat.
Utformningen av gatorna görs så att det framtida resecentrum vid järnvägen
får en naturlig förbindelse med hotellet och affärscentrum. Gatorna kommer
att få karaktären av stadsgator istället för trafikleder och kommer att väsentligt förbättra upplevelsen av Storgatans nedre del. Trafiksäkerheten förbättras
genom anläggande av tydliga gång- och cykelstråk som är belysta och tillgängliga för äldre och personer med funktionshinder. Entréerna till centrum
dels från väg 94 och dels från resecentrum till Älvsbyn kommer att tydliggöras och ges en mer attraktiv utformning än idag.
Villkorade anslag för Trafikverkets åtgärder
Trafikverket har meddelat att de i dagsläget har öronmärkta medel för att
rusta upp de delar av vägnätet som idag faller utanför det uppdrag verket har.
Dessa medel får användas för upprustning under förutsättning att huvudmannaskapet övergår till kommuner eller enskilda. I arbetet med åtgärdsvalsstudien har Trafikverket gjort en översiktlig beräkning av kostnaderna för
upprustningen inför överlämnandet av huvudmannaskapet till drygt 16 Mkr.
Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie för Älvsbyns centrum
Samarbetsavtal med Trafikverket
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2015, § 34

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0398/14 – 106 forts

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE MELLAN ÄLVSBYNS
KOMMUN OCH TRAFIKVERKET REGION NORD
Förslag till inriktningsbeslut
Älvsbyns kommun har för avsikt att överta huvudmannaskapet för del av
Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan enligt förslag, under förutsättning att
dessa rustas upp av Trafikverket. Upprustning ska ske i samråd med kommunen och i enlighet med de idéer som prioriterades i genomförd åtgärdsvalsstudie. Bron över Korsträskbäcken ska besiktigas och om det finns brister
behöver dessa åtgärdas av Trafikverket innan övertagandet. Mellan parterna
upprättas ett avtal där det framgår vilka åtgärder enligt åtgärdsvalsstudien som
respektive part ska bekosta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Älvsbyns kommun har för avsikt att överta huvudmannaskapet för del av
Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan enligt förslag, under förutsättning att
dessa rustas upp av Trafikverket. Upprustning ska ske i samråd med kommunen och i enlighet med de idéer som prioriterades i genomförd åtgärdsvalsstudie. Bron över Korsträskbäcken ska besiktigas och om det finns brister
behöver dessa åtgärdas av Trafikverket innan övertagandet. Mellan parterna
upprättas ett avtal där det framgår vilka åtgärder enligt åtgärdsvalsstudien som
respektive part ska bekosta.
1. I besiktningen av bron över Korsträskbäcken ska konsekvenser av eventuella framtida översvämningar tas med.
2. Återkoppling till kommunstyrelsen sker i mars 2016
3. Skrivning angående reseflödet från resecentrum ska finnas med i ärendet
för att ge en helhetsbild.
Reservation
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Skriftlig reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Johansson (c) föreslår att bron över Korsträskbäcken undantas vid
övertagande.
forts
Justerandes signatur
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Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen avstår från övertagande av huvudmannaskapet.
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning gällande bättre ekonomiska kalkyler.
Kristina Sandstén (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs återremissförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller Inger Lundbergs förslag om återremiss
- den som röstar nej avslår förslag om återremiss
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 23 nej-röster enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunfullmäktige att avslå förslag om återremiss.
Reservation
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet.
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och avser att före justering
lämna skriftlig reservation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer vidare proposition på Sören Nilssons avslagsförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation, enligt tidigare bilaga.
Beslutsgång
Slutligen ställer ordföranden Johan Johanssons förslag och kommunstyrelsens förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag
- den som röstar nej bifaller Johan Johanssons förslag
Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster, 5 nej-röster och 7 som avstår enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Johan Johansson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0337/14 - 219

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bilaga samt uppdra åt miljö- och
byggkontoret att löpande uppdatera planunderlaget.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
bostadsförsörjningsplan – riktlinjer för bostadsförsörjning.
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt
tillväxtarbete i länet, och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska bland annat innehålla
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen
har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
I planförslaget har utgångspunkten varit två scenarion:
1. Ökad befolkning enligt scenario med en gruva
2. En oförändrad folkmängd enligt scenario utan en gruvetablering
Länsstyrelsen har meddelat att de inte formellt avger något yttrande men att
de bedömer att riktlinjerna uppfyller de krav som lagen ställer. Länsstyrelsen
vill att underlaget ska hållas uppdaterat och aktuellt.
forts
Justerandes signatur
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 april 2015, § 54.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
bilaga samt uppdra åt miljö- och byggkontoret att löpande uppdatera planunderlaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bilaga samt uppdra åt miljö- och
byggkontoret att löpande uppdatera planunderlaget.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

PROTOKOLL
2015-04-27

38(38)

Dnr 0089/15 - 706

AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH TILLSYN – SERVERINGSTILLSTÅND
Kommunfullmäktiges beslut
Anta reviderat styrdokument Avgifter, ansökan och tillsyn serveringstillstånd, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har lämnat in en
tjänsteskrivelse om ändrat styrdokument Avgifter för ansökan och tillsyn –
serveringstillstånd.
Styrdokumentet Avgifter, ansökan och tillsyn serveringstillstånd har reviderats. I bifogat dokument finns förslagen till förändring markerade.
Förändringarna som föreslås består i huvudsak av att fler intervaller för
avgifter kopplat till omsättning har lagts till. Anledningen till detta är att
många krögare har en låg omsättning på sin försäljning och att avgifterna bör
differentieras mellan verksamheter som bedrivs i väsentligt skiljande
omfattning.
I övrigt så har avgifter gällande anmälan om kryddning, provsmakning och
lokal har lagts till samt avgift för tillfällig förändring av öppettider och/eller
serveringsyta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 mars 2015, § 41
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderat styrdokument Avgifter, ansökan och
tillsyn serveringstillstånd, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta reviderat styrdokument Avgifter, ansökan och tillsyn serveringstillstånd, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

